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Κάτοικοι της Αμαρύνθου Ευβοίας διαμαρτυρήθηκαν για την έγκριση, με βάση την
αρχαιολογική νομοθεσία, της ανέγερσης οικοδομής σε μη οριοθετημένο αρχαιολογικό
χώρο. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η ανέγερση οικοδομής στους πρόποδες/ανατολική
πλευρά του λόφου της περιοχής «Παλαιοχώρια» (Παληοχώρα) Αμαρύνθου, ο οποίος
έχει χαρακτηρισθεί αρχαιολογικός χώρος, λόγω της αποκάλυψης οικιστικών
λειψάνων από την εποχή του Χαλκού. Στην περιοχή βρίσκονται και δύο εκκλησίες
υστεροβυζαντινών χρόνων που επίσης έχουν χαρακτηρισθεί ιστορικά διατηρητέα
μνημεία.
Σύμφωνα με την αρχαιολογική νομοθεσία (ν. 3028/2002), η Πολιτεία έχει
υποχρέωση να οριοθετήσει οριστικά τους αρχαιολογικούς χώρους που έχει κηρύξει
πριν την έναρξη του νόμου, εντός τριετίας από αυτήν. Παρά την παρέλευση ικανού
χρόνου από την εκπνοή της προθεσμίας, η οριοθέτηση, η οποία είναι σημαντική για
την προστασία του χώρου δεν είχε γίνει. Παράλληλα, ο Συνήγορος του Πολίτη
διαπίστωσε ότι, αν και η αρμόδια Εφορεία Προϊστορικών – Κλασικών Αρχαιοτήτων,
ύστερα από αρνητική γνωμοδότηση του τοπικού συμβουλίου μνημείων, δεν είχε
εγκρίνει την ανέγερση της οικοδομής, η υπόθεση παραπέμφθηκε από τον Υπουργό
Πολιτισμού για γνωμοδότηση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), μετά τη
θετική γνωμοδότηση του οποίου εκδόθηκε η άδεια με υπουργική απόφαση. Σύμφωνα
όμως με το νόμο, δυνατότητα παραπομπής στο ΚΑΣ συντρέχει μόνο για «μείζον
θέμα» και η σχετική παραπομπή δεν περιλάμβανε καμία σχετική αιτιολόγηση. Τέλος,
η εξέταση του θέματος έγινε κατά παρέκκλιση των διαδικαστικών κανόνων
λειτουργίας του ΚΑΣ, σχετικά με την έγκαιρη ενημέρωση των μελών του συλλογικού
οργάνου και την καταγραφή της γνώμης της μειοψηφίας.
Ο Συνήγορος του Πολίτη σε πόρισμά του το οποίο έστειλε στην πολιτική και
διοικητική ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού και τις αρμόδιες Εφορείες
Αρχαιοτήτων, πρότεινε:
1) να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η διαδικασία οριοθέτησης του εν λόγω
αρχαιολογικού χώρου, σύμφωνα με τους όρους του αρχαιολογικού νόμου,
2) να τηρούνται πιστά οι διατάξεις που ορίζουν τη λειτουργία των Συμβουλίων του
υπουργείου και ειδικότερα του ΚΑΣ και της γραμματείας του και
3) να επανεξεταστεί η υπουργική απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η ανέγερση της
επίμαχης οικοδομής, λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω επισημάνσεις του
Συνηγόρου του Πολίτη καθώς και τις διατάξεις για την ανάκληση παρανόμων
ατομικών διοικητικών πράξεων.
Το υπουργείο ανταποκρίθηκε εν μέρει στις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη.
Mε έγγραφο του το γραφείο υπουργού ζήτησε από την Γενική Γραμματέα Πολιτισμού
να μεριμνήσει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας οριοθέτησης του παραπάνω
αρχαιολογικού χώρου το συντομότερο δυνατόν, την επανεξέταση της υπουργικής
απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η ανέγερση της οικοδομής, και τη διερεύνηση της
ύπαρξης τυχόν ευθυνών υπαλλήλων του υπουργείου για την διαδικασία που
ακολουθήθηκε. Τέλος, ζήτησε να λαμβάνονται υπόψη οι επισημάνσεις του
πορίσματος σχετικά με τη διαδικασία λειτουργίας των συμβουλίων. Με πρόσφατη
απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού οριοθετήθηκε ο επίμαχος
αρχαιολογικός χώρος. Δεν υπήρξε ενημέρωση του Συνηγόρου για τυχόν
επανεξέταση της υπουργικής απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η ανέγερση της
επίμαχης οικοδομής.
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